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Назив наручиоца: Министарство спољних послова 

Адреса наручиоца: Београд, ул. Кнеза Милоша бр. 24-26 

Интернет страница наручиоца: www.mfa.rs  

Врста наручиоца: Орган државне управе 

Врста поступка јавне набавке: 

Преговарачки поступак без 

објављивања позива за подношење 

понуда – редни број ЈН 23/2019 

Врста предмета: Услуге 

Опис предмета набавке, назив и 

ознака из општег речника набавке: 

Услуга мултимедијалног пакет сервиса 

вести Новинске агенције ФоНет, услуга 

дневног и економског БЕТА сервиса 

вести Бета ТВ, сервиса и билтена 

BetaNews Новинске агенције БЕТА и 

услуга сервиса вести Новинске 

агенције Танјуг 

Партија 1: Услуга мултимедијалног 

пакет сервиса вести Новинске агенције 

ФоНет 

Партија 2: услуга дневног и економског 

БЕТА сервиса вести Бета ТВ, сервиса и 

билтена BetaNews Новинске агенције 

БЕТА 

Партија 3: Услуга сервиса вести 

Новинске агенције Танјуг.  

 

92400000 – Услуге новинских агенција 

http://www.mfa.rs/


Основ за примену преговарачког поступка и подаци који оправдавају 

његову примену 

Основ: Члан 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама: Наручилац може 

спроводити преговарачки поступак без објављивања позива за подношење 

понуда ако због техничких, односно уметничких разлога предмета јавне набавке 

или из разлога повезаних са заштитом искључивих права, набавку може 

извршити само одређени понуђач. 

 

Разлог за примену: Министарству спољних послова Републике Србије 

поверено је обављање послова државне управе од изузетне важности, а који су 

предвиђени чланом 13. Закона о министарствима („Сл. Гласник РС“ број 44/2014, 

14/2015, 54/2015, 96/2015 – др. закон 62/2017). То подразумева између осталог 

послове који се односе на: 

 Министарство спољних послова обавља послове државне управе који се 

односе на: спољну политику и одржавање односа Републике Србије с другим 

државама, међународним организацијама и институцијама; праћење 

међународних односа и билатералне сарадње с другим државама и њихов развој; 

закључивање, потврђивање и примену међународних уговора; заштиту права и 

интереса Републике Србије и њених држављана и правних лица у иностранству; 

област односа Републике Србије с дијаспором и Србима у региону; обавештавање 

стране јавности о политици Републике Србије; праћење делатности страних 

средстава јавног информисања које се односе на Републику Србију; прикупљање, 

анализу, процену и достављање података који се односе на стране државе, 

међународне организације, групе и појединце, од значаја за процес утврђивања и 

вођења спољне политике; припрему учешћа представника Републике Србије на 

међународним конференцијама или преговорима за закључивање међународних 

уговора; послове везане за акредитоване званичне представнике држава и 

међународних организација; прикупљање, чување и објављивање документације 

о спољној политици Републике Србије, као и друге послове који су одређени 

законом којим се уређују спољни послови и другим законима. 

 Управа за сарадњу с дијаспором и Србима у региону, као орган управе у 

саставу Министарства спољних послова, обавља послове државне управе и 

стручне послове који се односе на: праћење положаја држављана Републике 

Србије који живе изван Републике Србије; подршку процесу побољшања услова 

за остваривање бирачког права држављана Републике Србије који живе у 

иностранству; помоћ у очувању и развоју духовне, националне и културне 

самобитности српског народа изван Републике Србије; побољшање веза 

исељеника, држављана Републике Србије који живе у иностранству и њихових 

организација с Републиком Србијом; информисање исељеника, држављана 

Републике Србије у иностранству, о политици Републике Србије; помоћ у 

процесу укључивања исељеника, лица српског порекла, лица пореклом из Србије 

и држављана Републике Србије који живе у иностранству у политички, 

економски и културни живот Републике Србије и њихов повратак у Републику 

Србију, као и друге послове одређене законом.Да би се омогућило ефикасно 

функционисање и квалитетан рад Кабинета министра, али и свих служби 

Министарства спољних послова, потребно је да се обезбеде услуге Новинске  



агенције „Фонет“ д.о.о. из Београда,  Бета Пресс д.о.о. из Београда и ЈП Тањуг  из 

следећих разлога:   

- Квалитетан и правовремени мултимедијални сервис (писани сервис 

вести, тв сервис, фото сервис, аудио сервис и интернет телевизија), 

новинске агенције „Фонет“  нема ни једна друга домаћа новинска 

агенција. Преглед дневних вести из земље, региона и иностранства који 

подразумева фотографије и видео клипове свих најважнијих догађаја из 

земље, региона и света  (и то од најмање 200-250 фотографија дневно 

односно не мање од 50 видео клипова дневно.) Мултимедијални сервиси 

вести ФоНета су интерактивни, што значи да све најважније вести у 

писаном сервису прате и видео и аудио клипови, као и тонски записи о 

истој теми,  и извештај на интернет телевизији. На тај начин ФоНет се, 

поред агенцијских сервиса намењених медијима, државним и 

невладиним институцијама и организацијама, преко интернет телевизије, 

која је јавног (отвореног) типа, обраћа и директно грађанима, односно 

најширој јавности. Новинска агенција „Фонет“ д.о.о. из Београда, ул. 

Кнез Михаилова бр.21/В, сарађује  са најпрестижнијим светским 

медијима и агенцијама, као што су АП, Ројтерс, АФП, АНСА, КЈОДО, 

РИА Новости, ББЦ, Слободна Европа, Глас Америке, немачком фото 

агенцијом АЦТИОН ПРЕСС и америчком фото агенцијом АБАЦА 

ПРЕСС. 

- Услуга дневног и економског BETA сервиса вести, BETA ТV сервиса и 

билтена BetaNews, (на енглеском језику) Новинске агенције „BETA 

ПРЕСС“ са седиштем у Београду, ул. Краља Милана број 4, обухватају 

потребне услуге писаног сервиса вести који садржи у просеку 250 

информација, а емитује се путем Дневног сервиса који укључује вести из 

области политике, друштва, културе и медија, преглед писане штампе, 

недељну и дневну најаву догађаја у земљи, региону и свету и Економског 

сервиса који садржи актуелне економске и привредне информације из 

целог света са нагласком на земљу и регион. Бета Пресс је приватна, 

независна новинска агенција, основана 1992. године у циљу 

свеобухватног и објективног извештавања о догађајима у земљи и 

региону југоисточне Европе. БЕТА је почела да ради маја 1994. године. 

- Услуга сервисних пакета Тањуг вести, фото сервис и видео сервис, 

Новинске агенције Тањуг Београд, обухватају информације светских 

новинских агенција, интернет, стручних написиа и литература, 

специјализоване публикације УН и других међународних организација. 

Тањуг Фото сервис  прати догађаје у земљи и свету, дневно објављује 

приближно 1200 фотографија добијених кроз међуагенцијску сарадњу са 

иностраним партнерима. Тањуг видео сервис који садржи дневно око 100 

видео-извештаја, видео вести и видео снимка/прилоге са значајних 

догађаја у Србији и региону које агенција остварује путем 

међуагенцијске сарадње.  

Вести, видео и фото материјал све три агенције се користе за израду специфичних 

докумената, које припрема МСП, а које користе и друге државне институције и 



која се шаљу и у иностранство односно дипломатско- конзуларним 

представништвима. 

 

          Министарство спољних послова је за спровођење преговарачког поступка 

у складу са чланом 36. став 1. тачка 2) Закона о јавним набавкама, којим би се 

уговори о предметним услугама доделили наведеним новинским агенцијама, од 

Управе за јавне набавке добило позитивно мишљење о основаности примене 

истог, број: 404-02-3715/19 од 19.08.2019. године. 

 

Назив и адреса лица којима ће 

наручилац послати позив за 

подношење понуда 

FoNet novinsko-izdavačko društvo 

d.o.o, Дечанска 8, Београд 

Novinska agencija BETA PRESS DOO 

BEOGRAD, Дечанска 8, Београд 

JP Novinska agencija TANJUG, 

Обилићев венац 2, Београд 

  

 


